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3.9 อาํเภอคง  

 3.9.1 ประวตัิความเป็นมา 

 อาํเภอคงแยกพื้นท่ีมาจากอาํเภอบวัใหญ่ ประกาศช่ือเป็นก่ิงอาํเภอเม่ือปี พ.ศ. 2481 ใช้

ช่ือทางราชการวา่ “ก่ิงอาํเภอกุดรัง” ไดย้กฐานะเป็นอาํเภอเม่ือปี พ.ศ. 2490 อาํเภอคงเป็นช่ือท่ีใช้เรียก

ตาํบลท่ีตั้งท่ีว่าการอาํเภอคง คือตาํบลเมืองคง นามตาํบลน้ีตั้งตามช่ือหมู่บา้นเก่าแก่หมู่บา้นหน่ึงช่ือ

บา้นเมืองคง ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกสุดของตาํบลเมืองคง ต่อมาไดแ้บ่งการปกครองตาํบลใหม่เพื่อ

ความสะดวกในการปกครอง หมู่บา้นเมืองคง ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของตาํบลเมืองคงตอ้งไปข้ึน

ในเขตตาํบลคูขาด ซ่ึงเป็นตาํบลท่ีตั้งใหม่แต่ช่ือเก่ายงัใชช่ื้อ  “ตาํบลเมืองคง”  

 

3.9.2 ทีต่ั้งอาํเภอ อาณาเขต ขนาดพืน้ที ่

 อาํเภอคง ตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวดันครราชสีมา ระยะห่างจากตัวจังหวดั

นครราชสีมาโดยทางรถยนต ์79 กิโลเมตร และทางรถไฟ 69 กิโลเมตร อาํเภอคงมีเน้ือท่ี 668.14 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 417,587.5 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกบัอาํเภอบวัใหญ่ และอาํเภอบา้นเหล่ือม จงัหวดั

นครราชสีมา ทิศใต้ติดต่อกับ อาํเภอโนนสูง และอาํเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา ทิศ

ตะวนัออกติดต่อกบัอาํเภอพิมาย และอาํเภอโนนแดง จงัหวดันครราชสีมา ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอ

พระทองคาํ จงัหวดันครราชสีมา และอาํเภอเนินสง่า จงัหวดัชยัภูมิ 

 

3.9.3 ลกัษณะทางภูมิประเทศและลกัษณะทางภูมิอากาศ  

 ลกัษณะภูมิประเทศของ7อาํเภอคง โดยทัว่ไปพื้นท่ีส่วนใหญ่7เป็นลกัษณะลาดเทจากทิศ

ตะวนัตกไปทิศตะวนัออกของอาํเภอ และเป็นพื้นท่ีดอนสลบันา เป็นท่ีราบลุ่มบริเวณลาํสะแทด ซ่ึงอยู่

ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอ ส่วนใหญ่เป็นท่ีนา พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืน ดา้นทิศตะวนัตกของอาํเภอมี

สภาพดินเป็นลกัษณะดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า มีความเค็มระดบัปานกลาง

และมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลางโดยเฉล่ียประมาณ 200 เมตร  

สภาพอากาศตลอดทั้งปี มีลกัษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือฤดูร้อน เร่ิม

ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน ฤดูหนาว เร่ิม

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม 

 

3.9.4 ลกัษณะด้านเศรษฐกจิ  

  1) การประกอบอาชีพ จากขอ้มูลพื้นฐานพบวา่ประชากรในเขตอาํเภอคงโดยส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ปศุสัตว ์ทาํการประมง รองลงมาคือการ

ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้งบริษทั ธุรกิจส่วนตวั และรับจา้งทัว่ไป  
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ตารางที ่249 แสดงการประกอบอาชีพของประชากร อาํเภอคง 

อาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่มีอาชีพ 982 1,288 2,270 

นกัเรียน 5,732 5,556 11,288 

นกัศึกษา 442 530 972 

ทาํนา 10,811 11,695 22,506 

ทาํไร่ 74 56 130 

ทาํสวน 6 10 16 

ประมง 3 0 3 

ปศุสัตว ์ 434 457 891 

รับราชการ 28 7 35 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 87 82 169 

พนกังานบริษทั 3,403 3,056 6,459 

รับจา้งทัว่ไป 478 902 1,380 

คา้ขาย 74 73 147 

ธุรกิจส่วนตวั 1,163 1,428 2,591 

อ่ืนๆ 983 1,228 2,211 

รวมทั้งส้ิน           24,700            26,368              51,068  

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอคง (2554) 

หมายเหต*ุ จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้  
 

 2) รายได ้จากขอ้มูลพบวา่ประชากรในพื้นท่ีอาํเภอคงมีรายไดเ้ฉล่ียอยูท่ี่จาํนวน 57,433.51 บาท

ต่อคนต่อปี โดยเทศบาลตาํบลเมืองคงมีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดจาํนวน 94,245.25 บาทต่อคนต่อปี รองลงมา

คือ ตาํบลหนองบวัมีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 64,568.30 บาทต่อคนต่อปี และพบวา่ตาํบลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตํ่า

ท่ีสุดคือ เทศบาลตาํบลเทพาลยั มีรายไดเ้ฉล่ียจาํนวน 46,249.91 บาทต่อคนต่อปี 
 

ตารางที ่250 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอคง 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี 

1 เมืองคง 56,480.34  

2 คูขาด 56,957.87 

3 เทพาลยั 57,675.65 
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ตารางที ่250 แสดงรายไดข้องประชากรจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอคง (ต่อ) 

ลาํดับ ตําบล รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี 

4 ตาจัน่ 47,445.94 

5 บา้นปรางค ์ 54,308.18 

6 หนองมะนาว 60,041.67 

7 หนองบวั 64,568.30 

8 โนนเตง็ 52,054.04 

9 ดอนใหญ่ 57,589.64 

10 ขามสมบูรณ์ 61,835.52 

11 ทต.เมืองคง 94,245.25 

12 ทต.เทพาลยั 46,249.91 

เฉลีย่รายได้ต่อตนต่อปีของคนในพืน้ที่ 57,433.51 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอคง (2554) 
 

 3) รายจ่าย  จากขอ้มูลพบว่าในพื้นท่ีอาํเภอคง มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคและบริโภครวมทั้ง

อาํเภอจาํนวน 1,679,575,859 บาทต่อปี ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขา้วสาร ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ืออาหารท่ีจาํเป็น  

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนมกรุบกรอบ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  ค่า

การเดินทาง (นํ้ามนัรถ ค่าโดยสาร) ค่านํ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั  

ค่าบุหร่ีเหลา้ ยาดอง และอ่ืน ๆ ในขณะท่ีรายจ่ายเพื่อตน้ทุนในการผลิตรวมจาํนวน 609,066,896 บาท

ต่อปี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า และค่า

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  

ตารางที ่251 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอคง 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว ์

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 89,357,410 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 89,357,410 

ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 108,282,081 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 108,282,081 
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ตารางที ่251 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอคง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าจา้ง ค่าแรงงาน ค่าเช่า 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 94,343,299 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 94,343,299 

ค่าเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 309,989,186 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 0 

จาํนวนรวม 309,989,186 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการซ้ือขา้วสาร 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 66,387,737 

จาํนวนรวม 66,387,737 

ค่ า ใช้ จ่ า ย เพื่ อ ซ้ื ออา หา ร ท่ี

จาํเป็น 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 196,805,310 

จาํนวนรวม 196,805,310 

ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือขนม 

กรุบกรอบ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 92,244,492 

จาํนวนรวม 92,244,492 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ก่ี ย ว กับ เ ส้ื อ ผ้า 

เคร่ืองแต่งกาย 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 46,539,325 

จาํนวนรวม 46,539,325 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 24,744,561 

จาํนวนรวม 24,744,561 

ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา  

 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 27,476,383 

จาํนวนรวม 27,476,383 

ค่าใชจ่้ายในดา้นการศึกษา 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 81,367,155 

จาํนวนรวม 81,367,155 
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ตารางที ่251 แสดงรายจ่ายภาพรวมของประชากรจาํแนกตามประเภทของรายจ่าย อาํเภอคง (ต่อ) 

ประเภทรายจ่าย รายจ่าย จํานวนเงิน (บาท) 

ค่าการเดินทาง (ค่านํ้ ามนัรถ 

ค่าโดยสาร) 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 262,839,017 

จาํนวนรวม 262,839,017 

ค่านํ้า ค่าไฟ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 46,738,012 

จาํนวนรวม 46,738,012 

ค่าโทรศพัท ์บตัรเติมเงิน 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 74,688,166 

จาํนวนรวม 74,688,166 

ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 37,791,121 

จาํนวนรวม 37,791,121 

ค่าบนัเทิง หวย และการพนนั 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 12,134,688 

จาํนวนรวม 12,134,688 

ค่าบุหร่ี เหลา้ ยาดอง 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 14,188,295 

จาํนวนรวม 14,188,295 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

รายจ่ายท่ีเป็นตน้ทุนการผลิต (บาท) 0 

รายจ่ายในการอุปโภคบริโภค (บาท) 83,758,533 

จาํนวนรวม 83,758,533 

รวมทั้งหมด 1,669,674,771 

ท่ีมา : สาํนักงานสถิติจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 4) หน้ีสินและเงินออม ขอ้มูลจากบญัชีครัวเรือน พบว่าประชาชนในพื้นท่ีอาํเภอคงมีหน้ีสิน

จาํนวน 7,780.42 บาทต่อคนต่อปี และเงินออมจาํนวน 5,987.81 บาทต่อคนต่อปี และจากขอ้มูลของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อาํเภอคงประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่เกษตรกรใน

พื้นท่ีอาํเภอคงมีหน้ีสินจากการกู ้ธกส. รวมกนัจาํนวน 713.7 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่กูไ้ปใช้ในการ

ประกอบอาชีพจาํนวน 577 ลา้นบาท กูเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวติและพฒันาการศึกษารวมกนัประมาณ 

53 ลา้นบาท และกูเ้พื่อชาํระหน้ีนอกระบบประมาณ 83.7 ลา้นบาท  
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5) กลุ่มองคก์ร ดงัน้ี 

ก. กลุ่มองคก์รชุมชน กลุ่มองคก์รทางสังคมท่ีเขม้แข็งในพื้นท่ีอาํเภอคง  มีกลุ่มประเภท

กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ดงัน้ี 

ตารางที ่252 แสดงกลุ่มองคก์รในพื้นท่ีอาํเภอคง 

ช่ือกลุ่ม สมาชิก กจิกรรมหลกั ช่ือประธานกลุ่ม 

กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 

จาํนวน 138 กลุ่ม 

16,934  ออมทรัพยเ์พื่อเป็นทุน

หมุนเวยีนในกลุ่ม  

นางจงกล สีสุพรรณ 

กองทุนหมู่บา้น 156 กองทุน 11,365 การบริหารเงินทุน

หมุนเวยีน  

นายไพศาล เทพมง 

กลุ่มอาสาพฒันาชุมชน 90 พฒันาอาชีพใหก้บั

ประชาชนในพื้นท่ี 

นางสมนึก ธรรมมาภร 

กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือน  

90 ดูแลความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยข์องประชาชน 

นายดี จนัทร์ชนะแส 

กลุ่มพฒันาสตรีแม่บา้น

อาํเภอ 

150 พฒันาอาชีพใหก้ลุ่มสตรี นางประกายฝน  เนาวรังสี 

ท่ีมา : สาํนักงานพัฒนาชุมชนอาํเภอคง (2553) 

ข. กลุ่มอาชีพท่ีพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นหน่ึงผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบล (โอทอป) ในพื้นท่ีอาํเภอคงมี

ดงัน้ี 

ตารางที ่253 แสดงรายช่ือกลุ่มโอทอปในพื้นท่ีอาํเภอคง 

ช่ือกลุ่ม ประธาน ทีอ่ยู่ 

กลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นหนองหวา้2 นางทองไผ ่ภกัดีนอก 1/2 หมู่ 12 ต.คูขาด 

กลุ่มทอเส่ือกก2 นางทว ีเหม่ียงสัน 107 หมู่ 16 ต.ตาจัน่  

กลุ่มแปรรูปนํ้าพริกบา้นหนองบง2 นางละมยั บุญนอก  7 หมู่ 12 ต.เมืองคง 

กลุ่มศิลปประดิษฐจ์ากใบลาน2 คุณสมชาย เกนอก 4 หมู่ 1 ต.เทพาลยั 

กลุ่มผลิตภณัฑห์มอนสมอ๊ก2 นายบุญช่วย คงนอก 134 หมู่ 2 ต.เทพาลยั 

กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ ์ นายประกายฝน เนาวรัตน์ 21 หมู่ 1 ต.ดอนใหญ่ 

กลุ่มแปรรูปกลว้ย2 นางสาํอาง หวงัชุ 92/2 หมู่ 3 ต.หนองบวั 

กลุ่มทอผา้ไหมบา้นพะงาดเหนือพฒันา2 คุณทองคาํ ภกัดีแก ้ 17 หมู่ 12 ต.ขามสมบูรณ์ 

กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้บา้นหมนั2 นายไพศาล เทพมงคล 161 หมู่ 1 ต.หนองมะนาว 

กลุ่มทอผา้ไหมบา้นสระหลวง2 นางพิน ผาสุข 5 หมู่ 3 ต.ขามสมบูรณ์ 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอคง (2554) 
 

http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300402&SME=0232911170
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300404&SME=02329125726
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300401&SME=0232991232
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300403&SME=0251014555
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300403&SME=0251314428
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300409&SME=025141428
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300407&SME=02514144143
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300410&SME=02514152333
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300406&SME=031125152411
http://www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=300410&SME=0922514406
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 3.9.5 ลกัษณะทางสังคม  

  1) ดา้นประชากร อาํเภอคง มีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 18,677 ครัวเรือน  มีประชากร

จาํนวน 81,086  คน  เป็นชายจาํนวน 40,084 คน เป็นหญิงจาํนวน  41,002 คน มีรายละเอียดเป็นราย

ตาํบลดงัน้ี   

ตารางที ่254 แสดงจาํนวนครัวเรือน และจาํนวนประชากร อาํเภอคง 

ลาํดับ ตําบล 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) 

1 เทศบาลตาํบลเมืองคง 771 1,123 1,220 2,343 

2 ตาํบลเมืองคง 2,279 5,096 5,293 9,129 

3 ตาํบลคูขาด 2,161 4,953 5,100 10,382 

4 เทศบาลตาํบลเทพาลยั 669 1,418 1,506 2,924 

5 ตาํบลเทพาลยั 1,420 3,205 3,308 6,605 

6 ตาํบลตาจัน่ 1,833 3,998 4,049 8,128 

7 ตาํบลบา้นปรางค ์ 2,350 4,545 4,690 9,482 

8 ตาํบลหนองมะนาว 1,892 4,173 4,016 8,371 

9 ตาํบลหนองบวั 1,705 3,723 3,787 7,698 

10 ตาํบลโนนเตง็ 1,566 3,401 3,560 7,013 

11 ตาํบลดอนใหญ่ 1,113 2,461 2,490 5,012 

12 ตาํบลขามสมบูรณ์ 918 1,988 1,983 3,970 

รวม 18,677 40,084 41,002 81,086 

ท่ีมา : สาํนักทะเบียนอาํเภอคง  ณ  เดือน กันยายน  2554 
 

 จากการสํารวจจาํนวนประชากรท่ีอาศยัอยู่จริง  ณ วนัสํารวจ  จาํแนกตามช่วงอายุ ผลการ

จดัเก็บขอ้มูลจาํเป็นพื้นฐานระดบัอาํเภอ (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2554 พบวา่อาํเภอคงมีประชากรจาํแนกตามช่วง

อาย ุดงัน้ี 

ตารางที ่255 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอคง 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 176 159 335 

1 – 2 535 536 1,071 

3 – 5 1,044 983 2,027 

6 – 11 2,415 2,299 4,714 
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ตารางที ่255 แสดงช่วงอายขุองประชากร อาํเภอคง (ต่อ) 

ช่วงอายุประชากร (ปี) 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

12 – 14 1,472 1,266 2,738 

15 – 17 1,422 1,299 2,721 

18 – 25 2,183 2,007 4,190 

26 – 49 7,044 7,820 14,864 

50 – 60 3,517 3,914 7,431 

มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 3,907 4,845 8,752 

รวมทั้งหมด 23,715 25,128 48,843 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอคง (2554) 

หมายเหต ุ :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 

 2 ) ดา้นการศึกษา  

ก. ระดบัการศึกษาของประชากรในพื้นท่ีอาํเภอคง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัชั้น

ประถมศึกษา ในระดบัชั้น ป.4 - ป.6 รองลงมาคือผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  

ตารางที ่256 แสดงระดบัการศึกษาของประชากร อาํเภอคง 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

รวม (คน) 
ชาย (คน) หญงิ (คน) 

ไม่เคยศึกษา 616 688 1,304 

ตํ่ากวา่ ป.4 2,295 2,440 4,699 

ป.4-6 12,434 13,937 26,371 

ม.ศ. 1-3 155 145 300 

ม.1-3 3,245 2,667 5,921 

ม.ศ.4-5 95 75 170 

ม.4-6 1,929 2,077 4,006 

ปวช. 339 203 542 

ปวส. 356 260 616 

ปริญญาตรี 684 1,016 1,700 

ปริญญาโท 48 41 89 

ปริญญาเอก 1 3 4 

อ่ืนๆไม่ระบุ 1,545 1,576 3,121 

รวม 23,715 25,128 48,843 
ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ. อาํเภอคง (2554) 

หมายเหตุ  :  จาํนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริงจากการสาํรวจนี ้อาจไม่เท่ากับจาํนวนประชากรท่ีมีอยู่ในทะเบียนบ้านได้ 
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ข. สถานศึกษา ครูและนกัเรียน อาํเภอคงมีโรงเรียนจาํนวน 23 แห่ง มีครูจาํนวนทั้งหมด 502 

คน มีนกัเรียนจาํนวน 8,546 คน โดยเฉล่ียจาํนวนครู 1 คนต่อจาํนวนนกัเรียนประมาณ 17 คน 

ตารางที ่257 แสดงจาํนวนสถานศึกษา ครู และนกัเรียนจาํแนกเป็นรายตาํบล อาํเภอคง 

ตําบล/เทศบาล จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 

หนองบวั 9 69 1,029 

โนนเตง็ 5 46 760 

ดอนใหญ่ 4 30 489 

ขามสมบูรณ์ 3 29 401 

เทศบาลตาํบลเมืองคง 1 80 2,100 

เทศบาลตาํบลเทพาลยั 1 16 304 

รวม 23 270 5,083 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอคง (2554) 
 

ค. การศึกษาอ่ืน ๆ อาํเภอคงมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) ระดบัอาํเภอจาํนวน 1 แห่ง และมีศูนยบ์ริการระดบัตาํบล

จาํนวน 10 แห่ง มีบุคลากรสายการสอนและครูอาสาจาํนวน 11 คน มีนกัเรียนจาํนวน 2,207 คน มีท่ีอ่าน

หนงัสือประจาํหมู่บา้นจาํนวน 10 แห่ง  

 3) ดา้นการสาธารณสุข 

ก. สถานการบริการดา้นการสาธารณสุข  ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีโรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 

1 แห่ง ขนาด 60 เตียง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาํบลกระจายอยูใ่นทุกตาํบล จาํนวน 11 แห่ง  
 

ตารางที ่258 แสดงจาํนวนสถานบริการสาธารณสุข อาํเภอคง 

สถานบริการสาธารณสุข จํานวน หมายเหตุ 

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ 1 ขนาด 60 เตียง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 11  

สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 1  

คลินิกแพทย ์ 1  

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 1  

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอคง (2554) 
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ข. บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข  อาํเภอคงมีบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขจาํนวนดงัน้ี 
 

ตารางที ่259 แสดงจาํนวนบุคลากรทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาํเภอคง 

บุคลากร จํานวน (คน) ประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์ 4 20,272 

ทนัตแพทย ์ 4 20,272 

ทนัตาภิบาล 4 20,272 

เภสัชกร 4 20,271 

พยาบาลวชิาชีพ 42 1,931 

สาธารณสุขอาํเภอ 654 124 

นกัวชิาการสาธารณสุข 5 16,217 

เจา้พนกังานธุรการ 3 27,029 

บุคลากรสาธารณสุขประจาํสถานีอนามยั 22 3,686 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 1,204 67 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอคง (2554) 
 

 ค. สถานการณ์ดา้นสาธารณสุข  ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัในปี พ.ศ. 2553 ซ่ึงมี

จาํนวนผูป่้วยเม่ือเทียบอตัราส่วนกบัจาํนวนประชากรหน่ึงแสนคนคนดงัน้ี 

ตารางที ่260 แสดงการป่วยของประชากร อาํเภอคง 

ลาํดับ โรค อตัราผู้ป่วยต่อประชากรหน่ึงแสนคน 

1 โรคระบบทางเดินหายใจ 61.75 

2 โรคระบบยอ่ยอาหาร 11.70 

3 โรคระบบไหลเวยีน ดูดซึม 57.60 

4 โรคระบบต่อมไร้ โภชนาการ การเผาผลาญ 9.54 

5 โรคระบบกลา้มเน้ือและสมอง 4.00 

6 อาการและผลการตรวจหอ้งปฏิบติัการผดิปกติ 3.76 

7 โรคการติดเช้ือและปาราสิต 9.15 

8 โรคภาวะทางจิตและพฤติกรรม 38.96 

9 โรคระบบผวิหนงัและเน้ือเยือ่ 23.65 

10 โรคระบบสืบพนัธ์ุ 47.92 

ท่ีมา : สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอคง (2554) 
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ค. อัต ร า ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง จํา น ว น ป ร ะ ช า ก ร  ข้อ มู ล จ า ก ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง 

กระทรวงมหาดไทย พบวา่ในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 – 2553 ในพื้นท่ีอาํเภอคง มีอตัราการเปล่ียนแปลง

ของจาํนวนประชากร โดยใชอ้ตัรา 1: 1,000 ของประชากร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่261 แสดงอตัราการเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากร อาํเภอคง 

ปี พ.ศ. จํานวนประชากร (คน) อตัราการเปลี่ยนแปลง 

2549 81,128 - 

2550 80,996 - 0.16 

2551 81,173 0.22 

2552 81,200 0.03 

2553 81,298 0.12 

ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) 
 

 4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ในพื้นท่ีอาํเภอคง ดา้นการป้องกนั ในพื้นท่ีอาํเภอคงมี

การจดัระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในดา้นต่างๆ มีสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอคง 

1 แห่ง  และ อาสาสมคัรท่ีเป็นตาํรวจบา้นประจาํอยูใ่นทุกตาํบล 

ส่วนด้านการปราบปราม อาํเภอคงได้มีการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดอย่างจริงจงั และ

ต่อเน่ือง โดยมีสถิติขอ้มูลคดีท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ี ดงัน้ี  

ตารางที ่262 แสดงการเกิดคดีความในพื้นท่ีอาํเภอคงปี พ.ศ.2553 

คด ี   จํานวนคด ี

คดีอาญา 368  

การจราจร 21  

ท่ีมา: สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอคง (2554) 

   

 5) ดา้นศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 99.80 ศาสนาอ่ืนๆ 

ประมาณร้อยละ 0.20 มีวดัท่ีมีพระอุโบสถจาํนวน 10  วดั  สํานกัสงฆจ์าํนวน 35 แห่ง ท่ีพกัสงฆจ์าํนวน 

40 แห่ง มีจาํนวนพระสงฆจ์าํนวน 472  รูป สามเณรจาํนวน 24  รูป ศิษยว์ดัจาํนวน 9 คน มีโบสถ์คริสต์

จาํนวน 1 แห่ง 

  6) ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาํเภอคงมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวิถีชีวิต

ของคนทอ้งถ่ินหลากหลายดา้น 
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- ดา้นความเช่ือ ไดแ้ก่ นายสุข พุทธายะ อยูบ่า้นห้วยนอ้ย ตาํบลเมืองคง  เป็นปราชญ์

ท่ีประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา นายนิรันดร์ ดว้งนอก อยูบ่า้นหนองม่วง ตาํบลหนองมะนาว เป็น

ครู แต่วา่มีความสามารถดา้นการประกอบพิธีกรรมงานพิธีความเช่ือต่าง ๆ  

- ดา้นดนตรีไทย เช่น นายใหญ่ วิเศษพลกรัง อยู่บา้นคงสามคัคี ตาํบลเมืองคง เป็น

ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงพื้นบา้น นอกจากน้ี ยงัมีนายทะนง ชาญนอก อยูบ่า้นกุดรัง ตาํบลเมืองคง

นายจาํลอง รอดด่าน อยูบ่า้นสนวนพฒันา ตาํบลตาจัน่ มีความสามารถดา้นเพลงโคราช 

- ดา้นการเกษตร เช่น นายบวั บุญจดั อยูบ่า้นโนนสมบูรณ์ ตาํบลหนองบวั เป็นหมอ

ดินมีความรู้เก่ียวกบัการปรับสภาพดิน  

- ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น นายเสาร์ บวันอก อยูบ่า้นคงสามคัคี ตาํบลเมืองคง มี

ความสามารถในการนวดรักษา รักษากระดูกหกัดว้ยนํ้ามนั และอ่ืน ๆ  

 7) ดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน อาํเภอคง มีหลายอยา่งตามเทศกาล เช่น งานแห่เทียน

พรรษา งานประเพณีสงกรานต ์งานประเพณีลอยกระทง งานฉลองศาลเจา้ปู่ เมืองคง เป็นตน้ 

 นอกจากน้ีมีงานประเพณีประจาํปีของอาํเภอคงท่ีจดัโดยส่วนราชการในพื้นท่ีร่วมกบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  

8) ดา้นกีฬาและนนัทนาการ พื้นท่ีออกกาํลงัของประชาชนในพื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ใชส้นามกีฬา

โรงเรียน และในแต่ละทอ้งถ่ินมีการแข่งขนักีฬาระหวา่งหมู่บา้นเพื่อเป็นการสร้างความสามคัคีในหมู่

คณะ 
 

 3.9.6 ลกัษณะทางการเกษตร  

  1) การกสิกรรม อาํเภอคงมีพื้นท่ีทาํการเกษตรทั้งส้ิน 386,787 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร

จาํนวน 12,557 ครัวเรือน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

ตารางที ่263 แสดงพืชเศรษฐกิจ จาํนวนครัวเรือนท่ีปลูก พื้นท่ีปลูก และผลผลิตเฉล่ียในพื้นท่ีอาํเภอคง 

ท่ีมา : สาํนักงานเกษตรอาํเภอคง (2554) 

ลาํดับที ่ พชืเศรษฐกจิ จํานวนครัวเรือนทปีลูก 
พืน้ทีป่ลูก 

(ไร่) 

ผลผลติโดยเฉลีย่  

(ตัน/ปี) 

1 ขา้วนาปี 2,258 90,293 200.65 

2 มนัสาํปะหลงั 1,379 27,582 515,878 

3 ออ้ย 1,117 17,665 28,631.50 

4 ขา้วโพด 50 215 1,200.00 

5 ไมผ้ล 100 326 38.34 

6 ยางพารา 12 311 ยงัไม่ไดผ้ลผลิต 

7 อ่ืนๆ - 2,677 784 
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 2) ดา้นปศุสัตว ์ จากขอ้มูลปศุสัตวข์องอาํเภอคงประจาํปี พ.ศ. 2553 พบวา่ในพื้นท่ีมีเกษตรกรท่ี

ทาํปศุสัตวท่ี์แตกต่างหลากหลายดงัน้ี  
 

ตารางที ่264 แสดงการทาํปศุสัตวใ์นพื้นท่ีอาํเภอคง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ จํานวนสัตว์ (ตัว) จํานวนครัวเรือน 

1 โคเน้ือ 26,635 2,220 

2 กระบือ 7,703 1,540 

3 สุกร 2,095 420 

4 เป็ดเน้ือ 12,605 84 

5 เป็ดไข่ 2,350 30 

6 ไก่พื้นเมือง 299,910 2,100 

7 ไก่เน้ือ 126,400 1,231 

8 ไก่ไข ่ 290,357 187 

ท่ีมา : สาํนักงานปศุสัตว์อาํเภอคง (2553) 

 

3) ดา้นการประมง จากขอ้มูลสํานกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2553 

พบว่าอาํเภอคงมีการทาํประมงนํ้ าจืด มีสัตวน์ํ้ าจืดท่ีจบัได้รวมทั้งอาํเภอจาํนวน 96.3 ตนัต่อปี โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่265 แสดงปริมาณการจบัสัตวน์ํ้าในพื้นท่ีอาํเภอคง 

ลาํดับที ่ ชนิดสัตว์ทีจั่บ ปริมาณการจับ(ตันต่อปี) 

1 ปลาช่อน 10 

2 ปลาดุก 25.80 

3 ปลาตะเพียน  12 

4 ปลานิล  18.00 

5 ปลาทบัทิม 30.50 

 รวม 96.3 

ท่ีมา :  สาํนักงานประมงจังหวดันครราชสีมา (2553) 

 

 3.9.7 ลกัษณะทางอุตสาหกรรม  

สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาํเภอคงมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีได้รับอนุญาต

ดาํเนินการและประกอบการ จาํนวน 17 แห่ง ซ่ึงสามารถจาํแนกตามลกัษณะการประกอบการไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่266 แสดงจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอาํเภอคง 

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (แห่ง) 

อุตสาหกรรมเกษตร 2 

อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 

อุตสาหกรรมเคร่ืองแต่งกาย 1 

อุตสาหกรรมผา้ 3 

อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกล 3 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง 1 

อุตสาหกรรมไม ้ 4 

อุตสาหกรรมเหล็ก 1 

อุตสาหกรรมโลหะ 1 

 ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอคง (2554) 

 

 3.9.8 ลกัษณะทางพาณชิยกรรม  

1) ดา้นพาณิชยกรรม  อาํเภอคงมีการประกอบการดา้นพาณิชยกรรม ดงัน้ี  

- ธนาคารสาขาในพื้นท่ีอาํเภอคงมีอยู ่จาํนวน 3  แห่ง ดงัน้ี  ธนาคารทหารไทย 

จาํกดั (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

- สหกรณ์ จาํนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรคงสามคัคี จาํกดั 

- ร้านอาหารจาํนวน   4 แห่ง 

- สถานธนานุบาลจาํนวน 1 แห่ง 

- ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์รถจกัรยานจาํนวน 24 แห่ง 

- ร้านจาํหน่ายแก๊สหุงตม้จาํนวน 3 แห่ง 

- ร้านจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจาํนวน  4  แห่ง 

- ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้จาํนวน 5  แห่ง 

- ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 5  แห่ง 

- ร้านเสริมสวยและร้านตดัผม 2 แห่ง  

- ร้านจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตรจาํนวน 2 แห่ง   

- ร้านขายของชาํทัว่ไปจาํนวน 338 แห่ง 

- สถานีบริการนํ้ามนัเช้ือเพลิงจาํนวน 2 แห่ง 

 

 



358 

 

2) การท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว อาํเภอคงมีสถานท่ีท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ปรางค์บา้นปรางค ์

ตาํบลบา้นปรางค ์3เป็นปรางคข์อมสร้างดว้ยศิลาแลง องคเ์ดียวโดด ๆ มีอายุใกลเ้คียงกบัปรางคป์ระธาน

ของปราสาทหินพิมาย คือประมาณคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 17 ลักษณะปรางค์ส่วนบนชํารุด

คงเหลือตวัเรือนธาตุกบัส่วนบนอีกหน่ึงชั้น เม่ือเทียบกบัปรางคข์อมท่ีอ่ืนจดัวา่มีสภาพดี 

 3.9.9 ลกัษณะทางโครงสร้างพืน้ฐาน  

1) การคมนาคม ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อระหวา่งอาํเภอจงัหวดั 

รวมทั้งในหมู่บา้นมีรายละเอียดทั้งท่ีเป็นทางหลวงแผน่ดินและถนนเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) ดงัน้ี 

- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ  - ถนน รพช. สายบา้นดอนเตง็ - โคกเส่ียว 

- ถนนเจนจบทิศ บา้นวดั – ประทาย  - ถนน รพช. สายบา้นโนนเตง็ - หว้ยทราย 

- ทางหลวงจงัหวดั สายเมืองคง - บา้นวดั  - ถนน รพช. สายบา้นหมนั - ดอนกลาง 

- ทางหลวงจงัหวดั สายเมืองคง - บา้นเหล่ือม  - ถนน รพช. สายหนองพลวง - สระส่ีเหล่ียม 

- ทางหลวงจงัหวดั สายเมืองคง - ขามสะแกแสง  - ถนน รพช. สายโนนปอแดง - หนองบวั 

- ถนน รพช. สายบา้นดอนเตง็ - ดอนรี  - ถนนโยธาธิการ สายเมืองคง - ดอนใหญ่ 

- ถนน รพช สายบา้นเมืองคง - คงสามคัคี  - ถนนโยธาธิการ สายเมืองคง - บวัใหญ่ 

- ถนน รพช. สายบา้นโจด - โคกพะงาด  - ถนน โยธาธิการ สายปอปิด - บวัใหญ่ 

- ถนน รพช. สายบา้นหวัแหลม - บุหญา้คาใต ้ - ถนน โยธาธิการ สายปอปิด - บา้นง้ิว 

- สาํหรับเส้นทางเช่ือมต่อระหวา่งตาํบล หมู่บา้น เป็นสภาพถนนลูกรังทั้งหมดจาํนวน  4  สาย 

 2) การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร อาํเภอคงมี โทรศพัท์สาธารณะประจาํหมู่บา้น 

จาํนวน 45แห่ง ท่ีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข  จาํนวน  1  แห่ง มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บา้นในพื้นท่ีอาํเภอ  

3) ประปา พื้นท่ีอาํเภอคงมีการการประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 2 แห่ง ซ่ึงประชากรท่ี

ใช้นํ้ าส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล ส่วนในระดบัหมู่บา้นและตาํบลนั้น มีระบบประปากระจายอยู่ใน

พื้นท่ีโดยองค์การบริหารส่วนตาํบล แต่ไม่สามารถดาํเนินการให้ครอบคลุมได้ทุกหมู่บ้าน ดังนั้ น 

ปัจจุบนัพื้นท่ีอาํเภอคงยงัขาดระบบนํ้าประปาหมู่บา้นอีกจาํนวนมาก  

4) แหล่งนํ้ า ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีแหล่งกกัเก็บนํ้ าไวใ้ช้ในระดบัครัวเรือนและระดบั

ชุมชนดงัน้ี  
 

ตารางที ่267 แสดงจาํนวนแหล่งนํ้าในพื้นท่ีอาํเภอคง ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2554 

ประเภทแหล่งนํา้ 
2552 2553 2554 

ทั้งหมด 
ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 
ทั้งหมด 

ทีใ่ช้ได้ 

ในฤดูแล้ง 

บ่อส่วนตวั 451 374 451 374 12 12 

บ่อสาธารณะ 219 121 0 0 168 89 

ท่ีมา : ข้อมลู จปฐ.อาํเภอคง (2554) 
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5) ไฟฟ้า ในพื้นท่ีอาํเภอคง มีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 1  แห่ง ประชากรใน

พื้นท่ีมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกหมู่บา้นแต่ยงัไม่ครบทุกหลงัคาเรือน ปัจจุบนัหลายหมู่บา้นอยู่ระหว่าง

การขอขยายเขตการไฟฟ้าอยู ่ 
 

 3.9.10 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1) ทรัพยากรดิน มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่า

และมีความเคม็ระดบัปานกลาง  การเก็บกกันํ้าอยูใ่นระดบัปานกลางคุณภาพดินมีความสมบูรณ์ตํ่า ยงัคง

ตอ้งมีการพฒันาคุณภาพต่อไป ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตาํบลนกออกส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลกั การปรับปรุงคุณภาพดิน ตอ้งให้ความรู้แก่ประชาชนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

หลกัคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2)  ทรัพยากรนํ้า  อาํเภอคงมีทรัพยากรแหล่งนํ้าท่ีสาํคญั จาํนวน 2 แห่ง ดงัน้ี  

- ลาํนํ้าสะเเทด (เขตแดนระหวา่งอาํเภอคง อาํเภอพิมาย และอาํเภอโนนแดง) 

- อ่างเก็บนํ้าหว้ยตะคร้อ ซ่ึงมีปริมาณความจุ  8,520,00 ลูกบาศก์เมตร ส่วนมาก

ใชน้ํ้าในการเกษตรกรรมโดยอาศยันํ้าจากสระหนอง  บ่อนํ้าต้ืน  บ่อบาดาล  และนํ้าฝน 

  3) ทรัพยากรป่าไม ้ อาํเภอคง มีพื้นท่ีป่าไมท่ี้สาํคญั 2 แห่ง ดงัน้ี  

- ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง ขนาดพื้นท่ี 153,155 ไร่ ซ่ึงมีสภาพเป็นป่า

เส่ือมโทรม  มีการเขา้ทาํกินในพื้นท่ี และไดมี้พระราชกฤษฎีกากาํหนดเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินแลว้ เม่ือวนัท่ี   

24 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนท่ี 29 ก ลงวนัท่ี 19  

กรกฎาคม พ.ศ. 2539) 

- ป่าสงวนแห่งชาติโครงการรถไฟเมืองคง และป่าบวัใหญ่ขนาดพื้นท่ี 10,010  

ไร่  ซ่ึงมีสภาพเป็นป่าเส่ือมโทรม  มีการเขา้ทาํกินหมดแลว้  

 3.9.11 ด้านการเมือง 

ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีความเคล่ือนไหวทางการเมืองทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยมีพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆทางการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ี ดงัน้ี 

1) ระดบัชาติ  ในพื้นท่ีอาํเภอคง พรรคการเมืองท่ีเขา้มามีบทบาทในพื้นท่ีจาํนวน 4 

พรรคการเมือง ไดแ้ก่ พรรคเพื่อไทย  พรรครวมใจไทยชาติพฒันา พรรคประชาธิปัตย ์และพรรค

ภูมิใจไทย ในพื้นท่ีไม่มีสาขาพรรคการเมือง  

2) ระดบัทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ีอาํเภอคง การแข่งขนัทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ินไม่มีความ

รุนแรงมากนกั แต่ในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดบัก็มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงของประชาชนในพื้นท่ี การ

ซ้ือสิทธ์ิขายเสียงแต่ละคร้ังใช้เงินประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนบาท และผูบ้ริหารท่ีเขา้ไปทาํงานใน

ระดบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินก็มีหลายลกัษณะ ทั้งท่ีเป็นผูน้าํท่ีดี มุ่งพฒันาชุมชนทั้งคุณภาพชีวิตและ
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โครงสร้างพื้นฐาน ในขณะเดียวกนัก็มีผูน้าํท่ียงัไม่เขา้ใจบทบาทการทาํงานของตนเองว่าจะตอ้งทาํ

อะไร ผูน้าํไม่สามารถบริหารจดัการทอ้งถ่ินได ้ทาํให้การพฒันาเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็น

หลกั  

3) การเมืองภาคพลเมือง ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีกระบวนการทางการเมืองของภาค

ประชาชนท่ีเขม้แข็ง ทาํงานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย นอกจากจะเป็นเครือข่ายระดบัอาํเภอแลว้ยงัมี

เครือข่ายขา้มอาํเภอ และขา้มจงัหวดัดว้ย  

 

 3.9.12 ด้านการจัดการภาคราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การจัดระเบียบการปกครองในเขตพื้ น ท่ีอํา เภอคง จําแนกการปกครองตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พุทธศกัราช 2534 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ได ้ดงัน้ี 

1) การบริหารราชการส่วนกลาง ในพื้นท่ีอาํเภอคงหน่วยงานราชการส่วนกลางตั้งอยู่

ในพื้นท่ี คือ โรงพยาบาลประจาํอาํเภอ และสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ 

2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  มีส่วนราชการต่าง ๆ ดงัน้ี ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ  

สํานักงานสรรพากรพื้นท่ี  สํานกังานเกษตรอาํเภอ สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอ สํานกังานปศุสัตว์

อาํเภอ สาํนกังานสัสดีอาํเภอ และสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ  

3) หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ในพื้นท่ีอาํเภอคง คือ ท่ีทาํการไปรษณียแ์ละโทรเลขจาํนวน 

1 แห่ง   

4) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน อาํเภอคงมีการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 3  

รูปแบบ คือ 

ก. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ในพื้นท่ีอาํเภอคงมีศูนยป์ระสานงานองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมาในพื้นท่ี 

ข. องค์การบริหารส่วนตาํบล มีสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อาํเภอคง และมีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 10  แห่ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองคง  

องค์การบริหารส่วนตาํบลคูขาด  องค์การบริหารส่วนตาํบลเทพาลยั องค์การบริหารส่วนตาํบลตาจัน่

องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นปรางค์ องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองมะนาว องค์การบริหารส่วน

ตาํบลหนองบวั  องค์การบริหารส่วนตาํบลโนนเต็ง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนใหญ่ และองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลขามสมบูรณ์  

ค. เทศบาล ในอาํเภอคงมีเทศบาลตาํบล จาํนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบล

เมืองคง และเทศบาลตาํบลเทพาลยั 

5)  การปกครองทอ้งท่ี อาํเภอคงไดมี้การแบ่งเขตการปกครองตาม พระราชบญัญติั

ลกัษณะการปกครองทอ้งท่ี พุทธศกัราช 2547 เป็น 10 ตาํบล 156 หมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่268 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอคง 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

เมืองคง 18 บา้นหว้ยนอ้ย บา้นโคกเพก็ บา้นหนองสรวง บา้นโนนตาล บา้นหนองเสาก่ี 

บา้นโนนวดั บา้นตะคร้อ บา้นกุดรัง บา้นโนนพิมาน บา้นดอนดู่ บา้นโนนสูง 

บา้นคงสามคัคี บา้นหนองบง บา้นโกรกตะไก ้บา้นหนองสมอ บา้นผาสุก บา้น

นอ้ยสมบูรณ์ และบา้นตะคร้อสามคัคี    

คูขา 21 บา้นปอปิด บา้นเมืองคง บา้นคูขาด บา้นโนนแดง บา้นหนองหวา้ บา้นดอนยาง 

บา้นนอ้ย บา้นหนองหนาด บา้นโคกเส่ียว บา้นง้ิว บา้นโคกเพด็ บา้นหนองหวา้ 

บา้นเหล่า บา้นวงัยาว บา้นดอนเตง็ บา้นสนวน บา้นคงถาวร บา้นโนนตาแกว้ 

บา้นโนนทนั บา้นโนนไร่ และบา้นโนนตาลพฒันา   

เทพาลยั 17 บา้นบุตาํแย บา้นคอนเมือง บา้นโคกแปะ บา้นกระถิน บา้นดอนคูณพฒันา 

บา้นตะคร้อ บา้นหนองพรานปาน บา้นหนองบวัโคก บา้นดอนววั บา้นวดั 

บา้นถนนนงคลาน บา้นดอนทะบวง บา้นสระปทุม บา้นโคกสง่า  

บา้นตะคร้อมิตรภาพ บา้นใหญ่สามคัคี และบา้นนอ้ยพฒันา  

ตาจัน่ 18 บา้นบุสนวนใน บา้นตาจัน่นอก บา้นโคกตะพาบ บา้นตะโกโคก บา้นตาชู 

บา้นหนองบวัทุ่ง บา้นหวัแหลม บา้นบุสนวนนอก บา้นตะโกทุ่ง บา้นบุหญา้คา 

บา้นตาจัน่ใน บา้นโนนพลกรัง บา้นง้ิวพฒันา บา้นโนนตาล บา้นโนนทราย 

บา้นหนองตายา บา้นทุง้แหลมทอง และบา้นบุสงวนพฒันา  

บา้น

ปรางค ์

18 บา้นปรางค ์บา้นประคาํ บา้นดอนทะแยง บา้นหนองสาํโรง บา้นทบัมะขาม 

บา้นดอนถัว่แปบ บา้นตะโก บา้นหนองปรือ บา้นโพธ์ิทอง บา้นตะโกนอ้ย 

บา้นดอนเขม็ บา้นหว้ยลึก บา้นปรางคท์อง บา้นปรางคน์คร บา้นดอนสามคัคี 

บา้นดอนตะหนิน บา้นโพธ์ิงาม และบา้นโนนวดั 

หนอง

มะนาว 

16 บา้นหมนั บา้นหนองม่วง บา้นดอนกลาง บา้นโจด บา้นเก่าคร้อ บา้นหว้ยทราย 

บา้นตลุกนํ้าขาว บา้นหนองมะนาว บา้นตลุกม่วง บา้นหนองอา้ยจอ้น บา้น

หนองชุมแสง บา้นหนองม่วง 2 บา้นใหม่เจริญศรี บา้นหนองจิกพฒันา  

บา้นหินร่อง และบา้นหนองโสน 

หนองบวั 16 บา้นโนนปอแดง บา้นตาก่ิม บา้นหว้ยไห บา้นหนองสะแก บา้นท่าใหญ่ บา้น

หนองแวง บา้นหนองบวั บา้นหนองขาม บา้นหนองหญา้ขาว บา้นบะดาวเรือง 

บา้นตลุกม่วง บา้นหนองพลวง บา้นหนองโสน บา้นโนนสะอาด  

บา้นหนองสะแกงาม และบา้นโนนสมบูรณ์   



362 

 

ตารางที ่268 แสดงจาํนวนหมู่บา้น จาํแนกตามตาํบล อาํเภอคง (ต่อ) 

ตําบล 
จํานวน
หมู่บ้าน 

รายช่ือหมู่บ้าน 

หนอง

โนนเตง็ 

12 บา้นโนนเตง็ บา้นหนองกก บา้นทองหลาง บา้นหนองอา้ยอูก  

บา้นตลุกสาหร่าย บา้นหนองกระทุ่มเตียน บา้นโนนไร่พฒันา บา้นดอนสามคัคี 

บา้นโนนทอง บา้นโคกนอ้ยพฒันา บา้นใหม่บวัทอง และบา้นหนองบวักระจาย 

ดอนใหญ่ 7 บา้นดอนใหญ่ บา้นศรีนิมิตร บา้นดอนนอ้ย บา้นหนองแขม บา้นไทรโยง บา้น

ส่ีเหล่ียม และบา้นโนนมะเกลือ 

ขาม

สมบูรณ์ 

13 บา้นขาม บา้นโคกพะงาด บา้นสระหลวง บา้นโจด บา้นโนนสีฟัน  

บา้นตะหนอด บา้นมะค่า บา้นบุ่งตะครอง บา้นโกรกพฒันา บา้นใหม่สามคัคี  

บา้นหนองสะเดา บา้นพะงาดเหนือ และบา้นหนองสะแก 

ท่ีมา : รวบรวมโดยคณะทาํงานโครงการทศวรรษใหม่ ปฏิรูปโคราช ปฏิรูปประเทศไทย อาํเภอคง (2554) 

 

 3.9.13 การวเิคราะห์ศักยภาพของอาํเภอคง 

 จากการจดัการประชุมเตรียมความพร้อม เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2554 และมีการจดัเวทีระดมสมองจากองค์กรภาคีท่ีเก่ียวขอ้งระดบัอาํเภอเม่ือ วนัท่ี 5 

ตุลาคม พ.ศ. 2554 ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมเวทีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 62 คน ประกอบด้วย ผูอ้าํนวยการ ครู กศน.

จาํนวน 10 คน ผูแ้ทนจากสหกรณ์คงจาํนวน 2 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจาํนวน 5 คน  

พฒันาการอาํเภอคงและผูแ้ทน อาสาสมคัรพฒันาชุมชนจาํนวน 2 คน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นหรือตวัแทน

จาํนวน 12 คน  ผูสู้งอายุจาํนวน 10 คน  อาสาสมคัรเกษตรกร สภาเกษตร เกษตรกรจาํนวน 9 คน 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจาํนวน 7 คน  ผูแ้ทนชาวบา้น ปราชญ์ชาวบา้นจาํนวน 4 คน ผู ้

พิการจาํนวน 1 คน ท่ีประชุมไดร่้วมกนัวเิคราะห์ศกัยภาพอาํเภอคง ไดด้งัน้ี 

1) การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายในท่ีเป็นปัจจยัหนุนและ

ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและมีผลต่อการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอคงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่269วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอคง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ก.ด้านกายภาพ  

- อําเภอคงมีถนนสายมิตรภาพผ่านสามารถ

ติดต่อหลายจังหวดั ทําให้มีการคมนาคมท่ี

สะดวกสบาย และมีความคล่องตวัสูง  

- มีทางรถไฟผ่าน มีรถโดยสารประจําทาง

สะดวกในการเดินทางและการขนส่ง 

- มีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และท่ีมนุษย์

สร้างข้ึนท่ีมีประสิทธิภาพ คือมีอ่างเก็บนํ้ าท่ี

สามารถกกัเก็บนํ้าไดต้ลอดทั้งปี ไดแ้ก่ อ่างเก็บ

นํ้ าบา้นหมนั และมีป่าชุมชนท่ีตาํบลดอนใหญ่ 

และตาํบลเมืองคง   

ก.ด้านกายภาพ  

- มีถนนในชุมชนขาดการดูแล เป็นหลุมเป็นบ่อ 

อาจทาํให้เกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อ

ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นท่ี  

- ไม่มีรถบริการสาธารณะ เช่น รถโดยสารเช่ือม

จากหมู่บา้นไปในตวัอาํเภอ ทาํให้การเดินทาง

ภายในอาํเภอค่อนขา้งลาํบาก  

- สัญลักษณ์บอกทางยงัไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน 

ทาํใหเ้กิดความสับสนในการใชเ้ส้นทางจราจร 

- ขาดการวางผงัเมือง เช่น การจัดการนํ้ า การ

จดัการป่าไม ้ปัญหาดินเค็ม การบุกรุกป่าชุมชน

เพื่อทาํการเกษตร  

- ไม่มีการบริหารจดัการขยะท่ีย ัง่ยนื 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา) 

- เป็นอาํเภอท่ีมีสถานศึกษาทั้งในระบบและนอก

ระบบอยูใ่นทุกตาํบล  

- มีสถานพยาบาลไวบ้ริการประชาชนในพื้นท่ี

อย่างครอบคลุม เ น่ืองจากมีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกตําบล รวมทั้ ง มี

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น มีชมรมออก

กาํลงักายทุกตาํบล มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอาย ุ

และผูพ้ิการ 

- มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายทั้งดา้นศิลปะ 

ดนตรี ความเช่ือ ประเพณี ดา้นการเกษตร ดา้น

หตัถกรรม  

- เป็นชุมชนชนบทท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกัน 

และอยูก่นัแบบพี่นอ้ง 

ข. ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- ระบบการศึกษายงัล้มเหลว เด็กนักเรียนบาง

กลุ่มอ่านหนังสือไม่ออก เด็กหนีเรียน ทิ้งการ

เรียน ส่วนหน่ึงเป็นผลมากจากคุณภาพของครู

ดว้ย ท่ีไม่มีเวลาในการดูแลนกัเรียน 

- ครอบครัวมีความอ่อนแอลง ไม่สามารถดูแล

เด็กและเยาวชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

- เยาวชนจบักลุ่มด่ืมสุรา วยัรุ่นหญิงตั้งครรภก่์อน

วยัอนัสมควร เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด  

- ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่

เยาวชน 

-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ตระหนักต่อการดูแล

สุขภาพตนเอง และยงัมีการใช้สารเคมีในการ

ทาํการเกษตรจาํนวนมากข้ึน 
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ตารางที ่269 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอคง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม  

- มีหมู่บ้านท่องเ ท่ียวและการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรม ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวหมู่บา้นทอผา้

ไหม การท่องเท่ียวทางโบราณสถาน 

- มีแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

ข้าวหอมมะลิ  ปลูกอ้อย ปลูกมันสําปะหลัง 

เป็นแหล่งผลิตและพฒันาสายพนัธ์ุชวนชมเพื่อ

จาํหน่าย 

- มีสินคา้โอทอป ในพื้นท่ีท่ีหลากหลายประเภท 

ท่ีใช้จากวสัดุจากธรรมชาติ เช่น กลุ่มหมวก

ค า ว บ อ ย  ล อ ดช่ อง อบ แ ห้ง  ก ลุ่ ม ดอ ก ไ ม้

ประดิษฐ ์การแปรรูปอาหาร และอ่ืน ๆ 

ค. ด้านเศรษฐกิจ/อุตสาหกรรม 

- ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน

อาํเภอเพื่อรองรับแรงงานในพื้นท่ีทาํให้วยั

แรงงานในพื้นท่ีละท้ิงการอยู่ในพื้นท่ีเขา้ไป

ทาํงานในเมืองใหญ่ 

- ต้นทุนในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร

สูงข้ึน  

- เกษตรกรยงัทาํการเกษตรแบบเดิม ยงัไม่มี

การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ใน

พื้นท่ีของตนเอง  

- เกษตรกรมีหน้ีสินสูงเน่ืองจากการลงทุน

ทางดา้นการเกษตรและบริหารจดัการไม่เป็น 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีผูน้าํท่ีมีคุณธรรม เป็นกลาง มีความสามคัคีไม่

แบ่งแยก ไม่แบ่งพรรคไม่แบ่งพวก 

- มีนักการเมืองทั้ งระดับประเทศ และระดับ

ทอ้งถ่ิน อยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถนาํเสนอปัญหา

ความตอ้งการของทอ้งถ่ินกบัส่วนกลาง 

- มีผูน้าํท่ีมีความเขม้แข็งตั้งใจทาํงานเพื่อชุมชน

และสังคมอยา่งแทจ้ริงอยูจ่าํนวนมาก  

- ประ ชา ชนในพื้ น ท่ี เ ร่ิม มี ความ ต่ืนตัวทา ง

การเมืองมากข้ึน 

- มีกลุ่มองคก์รการเมืองภาคประชาชนในพื้นท่ีท่ี

ทาํงานเช่ือมกับภาคีเครือข่ายระหว่างอาํเภอ

และระดบัจงัหวดันครราชสีมา 

ง. ด้านการเมืองการปกครอง 

- ประชาชนในพื้นท่ีมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงใน

การเลือกตั้งทุกระดบั และมีความเขม้ขน้มาก

ข้ึน  

- ผูน้าํหมู่บา้นชุมชน บางแห่งเกิดความแตกแยก 

ทํ า ใ ห้ ชุ ม ช น ข า ด โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง

งบประมาณ 

- ประชาชนในพื้นท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจใน

ด้านการเมืองการปกครอง และทาํให้ไม่เห็น

ความสาํคญัของการบริหารทางดา้นการเมือง  

- มีการเลือกตั้งบ่อยทาํให้กลุ่มองค์กรในชุมชน

ขาดความต่อเน่ืองในการทาํงานพฒันาพื้นท่ี 

-  นกัการเมืองทุกระดบัเห็นแก่พวกพอ้งไม่เห็น

แก่ประชาชน 

- ผูน้าํชุมชน นกัการเมืองทอ้งถ่ิน มีความรู้น้อย

ทาํให้ขาดการพฒันาในทุก ๆ ด้านและผูน้ํา

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ประชาชน 
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ตารางที ่269 วเิคราะห์ศกัยภาพ จุดแขง็และจุดอ่อน ของอาํเภอคง (ต่อ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ  

- มีองค์ปรางค์ ท่ีเป็นโบราณสถานคู่กับคนบา้น

ปรางค ์รวมทั้งมีพระเกจิอาจารยห์ลวงปู่ คงเป็นท่ี

ยดึเหน่ียวจิตใจของชาวอาํเภอคง  

- มีภู มิ ปั ญญาท า ง ด้า นศิ ล ปิ นพื้ นบ้า น ท่ี เ ป็ น

ตัวอย่างท่ีดีของชาวอําเภอคง รวมทั้ งมีการ     

สืบสานประเพณีอยา่งต่อเน่ือง เช่น การรดนํ้ าดาํ

หวัผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในวนัสงกรานต ์

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ประชาชนยงังมงายเร่ืองโชคลาง มีการเล่นหวย 

การพนนั ขดูตน้ไม ้

- ยงัขาดการให้ความสําคญัในเร่ือง คุณธรรม 

จริยธรรม ในการเรียนการสอน 

- ข า ดก า รสื บ ท อดท า ง ภู มิ ปั ญญา ช า วบ้า น

เน่ืองจากการยดึติดและความเช่ือ 

 

2) การวิเคราะห์ โอกาส และอุปสรรคหรือขอ้จาํกดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ

กระบวนการพฒันาพื้นท่ีอาํเภอคงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

ตารางที ่270 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอคง 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ก.ด้านกายภาพ 

- มีโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   

- มีโครงการรณรงค์ปลูกป่าบนหลังคาโคราช

เป็นโครงการท่ีนาํเสนอโดยผูว้า่ราชการจงัหวดั

นครราชสีมา 

- มีนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดันครราชสีมาให้มีการขุดบ่อกกัเก็บนํ้ า

ในพื้นท่ีการเกษตร 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานของรัฐบาล

ส่วนกลาง และองค์การบริหารส่วนจังหวดั

นครราชสีมา 

- กฎหมายส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัของเสียมลภาวะ  

ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 

ก.ด้านกายภาพ 

- งบประมาณน้อย ประชาชนขาดความรู้เร่ือง

กฎหมายและความเสียสละ ( การเวนคืนท่ีดิน )  

- เกิดภยัธรรมชาติ ( ฝนแล้ง  ภยันํ้ าท่วม ) ท่ีเกิด

บ่อยข้ึนทาํให้ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้

ล่วงหนา้ 
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ตารางที ่270 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอคง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- นโยบายเรียนฟรี 12 ปี เต็ม เป็นโอกาสให้คน

จนในพื้นท่ีได้มีโอกาสเรียนหนังสือมากข้ึน 

และเป็นการลดภาระของผูป้กครอง 

- รัฐบาลมีนโยบายตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร

ทุกปี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

การผลิตอาหารท่ีปลอดภยั  

- รัฐบ า ลมี ก า รม อบ เ กีย ร ติบัตรใ ห้ป รา ช ญ์

ชาวบา้นเพื่อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ต่อไปและเป็นกาํลงัใจในการชกัจูงประชาชน

ทัว่ไปเพื่อเป็นบุคคลตวัอย่างในพื้นท่ี และมี

โครงการคุณธรรมนาํไทย 

ข.ด้านสังคม (การศึกษา ครอบครัว เยาวชน กลุ่ม

อาชีพ ภูมิปัญญา)  

- เกิดการเหล่ือมลํ้ าในการพฒันาชุมชน  ท่ีเกิด

จากความสามารถของผูน้าํชุมชน 

- ยาเสพติดระบาดจากพื้นท่ีใกลเ้คียง ทาํให้ยาก

ต่อการควบคุม  

- งบประมาณในการลงทุนเพื่อการพฒันาคนใน

พื้นท่ีมีน้อยกว่างบประมาณท่ีลงมาเพื่อพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน  

- โลกยุคโลกาภิวตัน์ทําให้มีการล่ืนไหลของ

วฒันธรรมต่างถ่ินเขา้ไปในพื้นท่ีมากข้ึน  

 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- นโยบายจาํนําข้าว และนโยบายบัตรเครดิต

ชาวนา  

- นโยบายพลงังานทดแทน ท่ีเป็นโอกาสให้

ประชาชนในพื้นท่ีไดพ้ฒันาพลงังานทางเลือก

ข้ึนมาใชม้ากข้ึน  

- รัฐบาลมีนโยบายการสนับสนุน  ส่งเสริม 

สินค้าโอทอป  และยกระดับสินค้าอย่าง

ต่อเน่ือง เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง

บรรจุภณัฑ์ของสินคา้ ทาํให้สามารถนาํสินคา้

ไปสู่ตลาดระดบัประเทศได ้

- กองทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลท่ีมีการกระจาย

งบประมาณสู่ชุมชนในทุกดา้น 

ค.ด้านเศรษฐกิจ /อุตสาหกรรม  

- ยงัไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บภาษีเก่ียวกบั

ส า ร เ ค มี ท่ี ใ ช้ใ นก า ร เก ษ ตรเ พิ่ ม ข้ึ น เพื่ อ

ประ ชา ช นจะ ได้ล ดกา รใช้ส าร เคมี ท า ง

การเกษตร 

- การเปิดการคา้เสรี และอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว

ปี พ.ศ. 2558 ทาํให้เกษตรกรในพื้นท่ีเจอกบั

สภาวะการแข่งขันทางการตลาดท่ีสูง และ

เส่ียงต่อการขาดทุนสูง 
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ตารางที ่270 วเิคราะห์ศกัยภาพ ดา้นโอกาส และอุปสรรค ของอาํเภอคง (ต่อ) 

โอกาส อุปสรรค/ข้อจํากดั 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง 

- มีการกระจายอาํนาจมาสู่ทอ้งถ่ิน เป็นการเปิด

โอกาสให้คนในท้องถ่ินได้มีการปกครอง

ตนเอง 

- มีองค์กรท่ีให้ความสําคัญกับการเมืองภาค

พลเมืองท่ีทาํงานขบัเคล่ือนอยา่งอิสระจาํนวน

มากข้ึน  

- มี ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ท่ี ส น ใ จ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ประชาธิปไตยทางตรง เ ช่น สภาพัฒนา

การเมือง ท่ีทาํเร่ืองประชาธิปไตยชุมชน 

ง.ด้านการเมืองการปกครอง  

- ปัญหาการคอรัปชั่นในทุกระดับทาํให้การ

พฒันาไม่ลงไปถึงประชาชนอย่างทัว่ถึงและ

เท่าเทียมกนั  

- มีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารประเทศบ่อยทาํให้

การดาํเนินงานตามนโยบายไม่มีความต่อเน่ือง 

- โครงสร้างทางการเมืองท่ีเป็นแบบทุนนิยมทาํ

ใหป้ระชาชนขาดโอกาสในการพฒันา  

- การทํางานท่ีไม่ เคารพกติกาของสังคมใน

ระดบัประเทศนาํไปสู่การเลียนแบบในระดบั

ทอ้งถ่ิน 

- ถึงจะมีการกระจายงบประมาณในทุกด้านดี 

แต่ยงัไม่เพียงพอและยงัขาดการเขา้ถึง 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ 

- การเปิดอาเซียนเป็นหน่ึงเดียว เป็นโอกาสให้

เด็กในพื้นท่ีไดเ้รียนรู้วฒันธรรมของเพื่อนบา้น

มากข้ึน  

- ก า รพัฒน า ก า รท่ อง เ ท่ี ย วโดย ก า รพัฒน า    

โ ฮ ม ส เ ต ย์ เ ป็ น โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและความเช่ือของ

ทอ้งถ่ิน 

จ. ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ   

- ปั จ จุ บั น อิ ท ธิ พ ล ท า ง ว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง

ชาวต่างชาติเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั

จึงทาํให้วฒันธรรม  ภูมิปัญญาชาวบา้น และ

ประเพณี ลดนอ้ยถอยลง และขาดการสืบทอด

และถ่ายทอดวฒันธรรม 

 

 

 3.9.14  ข้อเสนอแนะการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจังหวดัอย่างเป็นเอกภาพ 

  จากการจดัเวทีอาํเภอคง ท่ีประชุมได้มีการนาํเสนอให้มีการขบัเคล่ือนประเด็นเพื่อ

นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาจงัหวดัอย่างเป็นเอกภาพทั้งภาครัฐ (ส่วนกลาง 

ภูมิภาค ทอ้งถ่ิน) ภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจ ภาคประชาชน นกัวิชาการ ปราชญช์าวบา้น นกัการเมือง และ 

อ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไปพร้อมกบัการขบัเคล่ือนงานปฏิรูปโคราช จึงมี

ขอ้เสนอแนะใหท้าํงานผา่นการขบัเคล่ือนงานเชิงประเด็นดงัน้ี 
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  ประเด็นท่ี 1 ประเด็นการพฒันาเด็กและเยาวชน เน่ืองจากเยาวชนเป็นคนของอนาคต 

และจะตอ้งให้ความสําคญัยิ่งต่อการพฒันา โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะ วิธีคิดในการทาํงานเพื่อชุมชน

ทอ้งถ่ิน และสร้างจิตสาํนึกใหเ้ด็กและเยาวชนผกูพนัและรักทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน  

  ประเด็นท่ี 2 ประเด็นการบริหารจดัการทอ้งถ่ินและรัฐอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของรัฐในทุกระดบั และเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการทาํงานทั้งในแง่การทาํงานพฒันาทอ้งถ่ิน การทาํงานติดตามตรวจสอบการทาํงานของ

ภาครัฐ และอ่ืน ๆ  

  ประเด็นท่ี 3 ประเด็นการพฒันาและการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดโ้ดยเนน้การ

พฒันาอาชีพใหค้นในพื้นท่ีไดอ้ยูใ่นพื้นท่ี ประชาชนมีรายไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ และลดการเคล่ือนยา้ยของ

แรงงาน 

  ประเด็นท่ี 4 ประเด็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ การพฒันาถนน แหล่งนํ้ า

เพื่อการเกษตร เพื่อความปลอดภยัของชีวติและทรัพยสิ์นในการคมนาคมของประชากรในพื้นท่ี  

  ประเด็นท่ี 5 ประเด็นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การบาํรุง

ดิน การดูแลป่าชุมชน การจดัการขยะ เพื่อลดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพฒันาคุณภาพดินให้มี

ประสิทธิภาพต่อการทาํการเกษตรท่ีดีและสามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพดว้ย  

  ประเด็นท่ี 6 ประเด็นดา้นวฒันธรรมและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ศิลปะการแสดง  

การใช้ภาษาถ่ิน  การจกัสาน การทอผา้ไหม และอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการให้คุณค่าต่อภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

และสืบทอดความรู้สู่ลูกหลานในอนาคต 


